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Abstrakt 
 

Ett par av de trick som används i virtual reality för att få 3D-världen att verka mer 

levande är stereoskopi och ett dynamiskt perspektiv med head tracking. Tidigare 

undersökningar har visat att head tracking har större effekt på 3D-upplevelsen än 

stereo [1], i alla fall när bilderna visas på en vanlig datorskärm. Den här 

undersökningen har försökt att ta reda på om samma sak gäller då den virtuella 

världen projiceras på en horisontell bordsskiva. Intressant nog går resultaten från det 

genomförda experimentet tvärt emot all teori. Tyvärr kan inga konkreta slutsatser 

dras eftersom alltför många felkällor har uppmärksammats, men studien öppnar 

ändå upp för framtida forskning. 

Nyckelord: virtual reality, fish tank VR, stereoskopi, dynamiskt perspektiv 

 



             

 

   

   

   

 

 

Innehåll 

1 Inledning ........................................................................................................................ 1 
1.1 Mål och frågeställningar ..............................................................................................1 

2 Teori................................................................................................................................ 2 
2.1 Terminologi.................................................................................................................2 

2.1.1 Dynamiskt perspektiv ........................................................................................2 
2.1.2 Stereoskopi........................................................................................................3 

2.2 Tidigare forskning .......................................................................................................4 

3 Metod .............................................................................................................................. 5 
3.1 Utrustning ...................................................................................................................5 
3.2 Verifiering ...................................................................................................................6 
3.3 Uppställning ................................................................................................................6 
3.4 Genomförande .............................................................................................................9 

4 Resultat .......................................................................................................................... 9 
4.1 Tid ............................................................................................................................ 10 
4.2 Avstånd ..................................................................................................................... 11 
4.3 Uteslutna resultat ....................................................................................................... 11 

5 Diskussion .................................................................................................................... 11 
5.1 Tid ............................................................................................................................ 12 
5.2 Avstånd ..................................................................................................................... 12 
5.3 Användning ............................................................................................................... 12 
5.4 Felkällor .................................................................................................................... 12 

5.4.1 Inkorrekt projektion......................................................................................... 13 
5.4.2 Störningar ....................................................................................................... 13 
5.4.3 Blockindelning ................................................................................................ 13 
5.4.4 Dåligt utnyttjande av dynamiskt perspektiv ...................................................... 15 
5.4.5 Dålig realism .................................................................................................. 15 

5.5 Avvikande resultat ..................................................................................................... 15 
5.5.1 Testperson 6 .................................................................................................... 15 
5.5.2 Uppgift 46 ....................................................................................................... 15 

6 Slutsats ......................................................................................................................... 16 

Referenser ........................................................................................................................ 16 



             

 

  1 

   

   

 

 

Inledning 

Virtuell verklighet, virtual reality (VR), används idag inom ett flertal områden såsom 

utbildning och träning, design och konstruktion, forskning, medicin och 

underhållning. Virtual reality kommer i två varianter. I ”immersion VR” är 
användaren helt omsluten av den simulerade verkligheten. Normalt realiseras detta 

genom att montera två små LCD-skärmar framför ögonen, i en hjälm som känner av 

huvudets rörelser. Inlevelsen blir då stor, men nackdelen är att grafiken skymmer den 
riktiga världen med väggar och hinder, så det kan vara lätt att göra sig illa [2]. 

Den andra varianten är ”fish tank VR”. Då upplevs den virtuella världen genom 

en tittglugg – oftast en vanlig datormonitor. För att få tittgluggsvärlden att verka mer 

levande, och inte bara som en vanlig tvådimensionell bild av ett 3D-objekt, används 
även här utrustning för att följa huvudets rörelser och för att ge stereobilder av 

motivet. 

En variant av fish tank VR är att låta bilden projiceras horisontellt på en 
bordsskiva. Tanken bakom virtual reality är att presentera konstgjorda världar på ett 

sådant sätt att användare naturligt kan samverka med dem genom att utnyttja de 

mänskliga färdigheter som har utvecklats för att leva i en tredimensionell verklighet 
[1]. Enligt denna princip borde alltså en platt arbetsbänk vara bekvämare att jobba 

med än en liten tittglugg – något som inte förekommer ofta ute i det verkliga livet. 

Krüger och Fröhlich [3] var först med att framställa en arbetsbänk som kan visa 

stereobilder ur ett dynamiskt perspektiv. För att främja samarbete finns nu även bord 
som kan ge perspektivbilder åt flera användare samtidigt, på samma yta [4]. 

Försök av Arthur et. al. [1] har visat att ett dynamiskt perspektiv är viktigare än 

stereobilder för att uppfatta 3D i fish tank VR, men att stereo ändå påverkar 
upplevelsen positivt. I den undersökningen användes en datormonitor för att visa 

bilderna. Betraktningsförhållandena skiljer sig dock mellan en skärm och ett bord, då 

en skärm betraktas rakt framifrån medan ett bord ses från sidan (se Figur 1). När 

betraktningsvinkeln rör sig från normalen blir avståndet längre mellan det uppfattade 
3D-objektet och den faktiska bilden. Fenomenet är uppenbart för en utomstående som 

iakttar en person med head tracking-utrustning kopplad till en virtuell arbetsbänk. 

 

Figur 1. En bild på en monitor (a) ses för det mesta rakt framifrån, men ett bord (b) 

betraktas ofta med en större vinkel från normalen. Detta medför att en bild som projiceras på 

bordsskivan blir avlång och förvrängd för att bibehålla 3D-illusionen. 

1.1 Mål och frågeställningar 

Den här studien ämnar upprepa undersökningen av Arthur et. al., och utreda hur stereo 

och dynamiskt perspektiv inverkar på upplevelsen av 3D för en horisontell projicering 

på ett bord. Utvärderingen ska ske med en applikation som lätt kan anknytas till ett 
verkligt användningsområde för VR-systemet. 

Frågorna som ställs är alltså: 

b a 
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 Hur mycket inverkar de olika betraktningsförhållandena på förmågan att 

uppfatta den visade 3D-rymden? 

 Skiljer det sig från tidigare resultat? Hur? 

 Är en vidare anpassning av testapplikationen lämpad att användas i ett 

riktigt sammanhang? 

2 Teori 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning inom området, och tekniker som 

används inom virtual reality för att skapa en 3D-illusion förklaras. 

2.1 Terminologi 

Dynamiskt perspektiv och stereoskopi är långt från de enda tecken som används för att 
tyda djupskillnader i omgivningen. Cutting & Vishton [5] tar upp följande signaler 

som förstärker djupseendet: 

 

 Objekt skymmer andra, bakomliggande objekt. 

 Avlägsna objekt blir mindre och ligger tätare. 

 Avlägsna objekt finns högre upp i bilden. 

 Föroreningar i luften gör att avlägsna objekt blir blåare och mindre 

kontrastrika. 

 Om betraktaren förflyttar sig, rör sig närbelägna objekt snabbare. 

 Att titta på närbelägna objekt får ögonen att vinklas mer inåt, objekt på 

andra avstånd hamnar ur fokus. 

 Vänster och höger öga ser objekt från två olika håll. 

 Ljuskällor får objekt att kasta skuggor över varandra och sig själva. 

 Ett icke-sfäriskt objekt som roterar, förflyttar sig, eller på annat sätt 

betraktas ur olika vinklar skiftar hela tiden siluett. 
 

De flesta av dessa sköts automatiskt av 3D-motorn som används i försöken, till 

exempel att ett objekt i förgrunden skymmer bakomliggande objekt. 
Här förklaras de två signaler som är intressanta för denna undersökning.  

2.1.1 Dynamiskt perspektiv 

När vi tittar på t.ex. en blomma ser den helt olika ut, beroende på om vi ser den 

framifrån, från sidan, eller uppifrån. Denna typ av realism är inget som kan fångas av 
ett vanligt foto, där betraktningsvinkeln mot motivet alltid är konstant. Det som krävs 

är något i stil med de tavlor där porträtten hela tiden ser ut att följa betraktaren med 

ögonen. För att åstadkomma detta i en datormiljö måste användarens position i 
förhållande till objektet mätas och följas, så att datorn oavbrutet kan producera en bild 

av blomman från rätt håll. 

I fish tank VR måste bilden genomgå en perspektivförvrängning innan den kan 
visas på skärmen eller bordet. Om det är tänkt att det ska se ut som om en solros, likt i 

Figur 2, står upp ur bilden, kommer de övre delarna av blomman att ritas ut längre bort 

på bordet. När objekt är långt borta ser de som bekant mindre ut, alltså kommer 
solrosen att få en äggformad blomma om ingen kompensation för detta sker. 
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Figur 2. Bilden av solrosen ändras hela tiden när betraktaren rör sig runt blomman. 

2.1.2 Stereoskopi 

 

Figur 3. Av de två olika bilder som kommer från vänster och höger öga skapar hjärnan 

ett intryck av djup. 

Stereoskopi är möjligt tack vare våra något separerade ögon, vars synfält till stor del 
överlappar varandra. När vi tittar på ett objekt framför oss skickas två bilder in i 

hjärnan, en från varje öga. Bilderna föreställer samma motiv, men eftersom ögonen i 

genomsnitt sitter 6,4 cm från varandra, visas objektet från olika synvinklar. Hjärnan 
hanterar olikheterna genom att leta efter gemensamma drag i bilderna och smälta 

samman dem till ett enhetligt synintryck. I och med detta skapas även en känsla av 

djup för att ”förklara” varför bilderna inte riktigt sammanfaller. Fenomenet kan 
utnyttjas i virtual reality genom att, istället för att låta åskådaren se en enda illustration 

av scenen, presentera varsitt öga med en egen bild, från en egen synvinkel. 

Stereoskopi har dock sina begränsningar. Fenomenet är bara effektivt inom ett 
par meters håll. Ware [6] hävdar också att ”så mycket som 20 % av befolkningen kan 

vara stereoblinda, ändå kan de verka normalt och är till och med ofta omedvetna om 

att de har ett handikapp.” Ett annat problem är att om olikheterna i de två bilderna blir 

för stora, kan inte hjärnan smälta samman dem, och man får ett dubbelseende. 
I försök utförda av Wann et. al. [7] gav virtuella objekt som uppfattades som 

avlägsna en dubbelbild, om apparaturen var inställd för att minimera optisk stress på 

nära håll. Om skärmen däremot kalibrerades för ett längre perspektiv, gav istället 
närbelägna objekt dubbelseende. De konstaterar att när en värld med ett stort djup 

presenteras, finns ingen inställning som ger en bra bild över hela intervallet. Man 

måste därför kompromissa, och ställa in vyn på det avstånd man vill se. Detta påverkar 

vänster höger 
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dock inte den här undersökningen, eftersom testapplikationen som används inte har 

något större djup. 

För att uppnå en stereoeffekt finns ett flertal olika tekniker. En simpel lösning är 

att helt enkelt visa upp två skilda bilder. Bilderna placeras då väldigt tätt framför 
ögonen, så att ögonen bara kan se varsin bild. I fish tank VR fungerar inte en sådan 

teknik, då bilden här befinner sig relativt långt från användarens huvud, vilket gör att 

den kan uppfattas av båda ögonen. Istället får man visa två bilder på samma yta. En 
vanlig lösning är att rita bilderna över varandra i två olika färger. Användaren får 

sedan sätta på sig ett par glasögon där linserna för varje öga filtrerar bort de färger 

som hör till fel bild. Den teknik som används i detta experiment är sekventiell stereo. 
Här ritas bilderna upp efter varandra med en bestämd frekvens. För att bilderna ska gå 

till rätt öga har användaren ett par aktiva glasögon med inbyggda "persienner" som 

täcker för den ena linsen och öppnar den andra. Glasögonen synkroniseras med datorn, 

så när sedan bilden för det andra ögat ritas upp, växlar glasögonen vilken lins som är 
öppen. 

2.2 Tidigare forskning 

Stereoskopi är inget nytt påfund. Fenomen som uppkommer av syn med två ögon har 

sannolikt observerats i flera tusen år. Enligt Wheatstone [8] noterade Leonardo Da 

Vinci att ett objekt som befinner sig nära betraktaren är transparent, i den mening att 
det inte döljer någonting bakom sig: det ena ögat ser vad som av objektet döljs för det 

andra ögat. Da Vinci menade att en tavla på grund av detta aldrig kan närma sig ett 

naturligt objekt även om tavlans konturer, ljussättning, skuggor och färger har putsas 
till perfektion. 

Det var dock Wheatstone själv som var den förste att inse att inte bara 

bakgrunden, utan även själva objektet, skiljer sig från öga till öga. Insikten fick honom 

att bygga det första stereoskopet 1836 [9] och publicera sina upptäckter, tillsammans 
med några stereobilder och en beskrivning av konstruktionen, för The Royal Society 

1838 [8]. 

Då Sutherland, i slutet på 1960-talet, introducerade virtual reality i form av en 
prototyp av en head-mounted display [10], användes en bildskärm framför varje öga 

så att den virtuella världen kunde presenteras i stereo för användaren, och alltså ge 

extra inlevelse. Huvudsyftet med prototypen var dock att visa världen ur ett dynamiskt 
perspektiv. Sutherland var redan innan bygget medveten om stereoskopins relativt 

ringa betydelse för att skapa en trovärdig 3D-illusion. Han skriver: 

”Although stereo presentation is important to the three-dimensional illusion, it is less 

important than the change that takes place in the image when the observer moves his 

head. […] Psychologists have long known that moving perspective images appear 

strikingly three-dimensional even without stereo presentation.” 

Trots detta avslutas rapporten med en not om stereobildernas positiva intryck på 

testpersonerna: 

”The biggest surprise we have had to date is the favorable response of users to good 

stereo. […] Observers capable of stereo vision uniformly remark on the realism of the 

resulting images.” 

Arthur et. al. bekräftade att ett dynamiskt perspektiv överträffar illusionen som skapas 
av stereobilder, i ett experiment med fish tank VR [1]. I experimentet fick 

försökspersonerna titta på scener föreställande en boll och ett rör, och parvis bedöma 

vilket av två förhållanden som ledde till den bästa uppfattningen av 3D. Förhållandena 
var en vanlig bild, en stereobild, head tracking med ett öga, head tracking med båda 

ögonen samt head tracking och stereo. Det visade sig att testpersonerna föredrog 

stereo framför en vanlig bild, men att de valde bara head tracking framför head 
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tracking tillsammans med stereo. Författarna anger att detta troligtvis berodde på 

ghosting-effekter som uppstod på grund av den långsamma monitorn. I ett andra 

experiment skulle deltagarna, under samma förhållanden som tidigare, avgöra vilket 
av två träd med överlappande grenar en viss markerad gren tillhörde. Detta experiment 

visade att head tracking + stereo gav både snabbare och säkrare resultat än stereo eller 

head tracking för sig. I båda experimenten var enbart stereo mycket mindre effektivt 
än bara head tracking. 

När Krüger et al. [11] byggde "The Responsive Workbench" 1995 användes både 

stereo och ett dynamiskt perspektiv. Användare som inte hade head tracking fick en 
viss 3D-effekt av stereon genom att titta över axeln på huvudanvändaren. Samtidigt 

ansågs förvrängningen av bilden som uppstod för de övriga användarna vara det 

största minuset med bänken. Författarna nämner inte om någon av de två teknikerna 

gav en bättre 3D-upplevelse än den andra, men i sitt arbete kom de fram till att för att 
få en trovärdig effekt krävs en mycket låg fördröjning, en hög upplösning och 

detaljerade texturer med verkliga effekter, såsom reflektioner av omgivningen. 

3 Metod 

Arthur et. al. [1] använde i sin studie två tätt växande träd, vars grenar överlappade 
och korsade varandra. Testpersonernas uppgift var att följa grenarna ned från ett löv, 

och bestämma vilket av de två träden lövet satt på. Testet var enligt författarna väldigt 

likt en annan undersökning av Sollenberger och Milgram, där personers förmåga att 
uppfatta artärförgreningar i hjärnröntgenbilder provades, och kan alltså återknytas till 

en praktisk applicering inom medicinen. Dock lämpar sig inte detta experiment för ett 

bord eftersom grenarna kan skymma trädens stammar då de ses ovanifrån, och därmed 
försvåra testet avsevärt. 

Istället önskades ett experiment som passade för ett bord, och samtidigt krävde 

uppfattning i tre dimensioner samt skulle kunna användas i en verklig applikation. En 
idé till ett experiment var att testpersoner skulle plocka ut de två punkter i ett 

punktmoln som var närmast varandra. Den förkastades dock då det är svårt att se en 

direkt koppling till ett riktigt användningsområde. 

Det experiment som till slut gjordes var ett där användare skulle bestämma 
relativ höjd på ett antal staplar, och plocka ut de två staplar av medelhöjd som var 

närmast varandra. Experimentet kräver uppfattning av tre dimensioner eftersom man 

först måste uppfatta höjder, och sedan uppfatta placering i sid- och djupled. Det kan 
också anknytas till verkligheten. En GIS-applikation skulle kunna utformas på ett 

liknande vis, där bakgrunden är en karta och staplarna representerar t.ex. 

befolkningsmängd. 

3.1 Utrustning 

Bordet som användes för undersökningen får sin VR-bild genom en dator kopplad till 

en projektor som är fäst under bordet. Denna kastar via en spegel ljuset på den 
genomskinliga bordsskivan. Bilden som projiceras har upplösningen 800 x 600 pixlar 

och uppdateras med en hastighet av 120Hz. Bildytan på bordsskivan mäter 63,4 x 48,5 

cm. 
Mjukvaran som brukades för att skapa perspektivbilder, och där testapplikationen 

utvecklades, var WorldViz Vizard 3.0. För head trackingen användes systemet 

Precision Position Tracker (PPT), också det från WorldViz. 
Trackingsystemet följde en infraröd diod med fyra kameror uppsatta runtom 

bordet. Dioden var kopplad till ett batteripaket, och en böjlig koppartråd höll de båda 

samman. Dioden fästes på huvudet på testpersonerna med hjälp av ett diadem, varpå 

batteripaketet var fasttejpat. Dock uppstod problem när koppartråden böjdes ner över 
pannan så att dioden skulle hamna precis mellan ögonen. För det första tappade 
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systemet ibland bort dioden eftersom huvudet skymde den för kamerorna i vissa lägen. 

Ett annat problem var att en koppartråd tidigare hade gått av då den böjts fram och 

tillbaka för flitigt. Lösningen blev att låta tråden vara rak, och därmed placera dioden 

något ovanför ögonen. Avståndet mellan diod och ögon mättes, och positionen som 
uppmättes av systemet korrigerades sedan under körning för att överensstämma med 

ögonens läge. 

 

Figur 4. Korrigeringsalgoritmen antar att användaren alltid lutar huvudet och tittar mot 
mitten av bordet. En vektor mellan dioden och bordet bestämdes, och från den beräknades en 

vinkelrät nedåtlutande vektor. Ögonens position togs till slut fram genom att stega avståndet a 

från dioden längs den beräknade vektorn. 

3.2 Verifiering 

Innan experimentet satte igång verifierades att utrustningen gav en korrekt projektion 
av 3D-världen ur alla vinklar och positioner. Det gjordes genom att lägga ut fem 

tärningar på bordet och fotografera dem. Tärningarna ersattes sedan med fem 

tärningsstora virtuella kuber, visade i dynamisk mono, som också fotograferades med 
dioden alldeles framför linsen. Detta upprepades flera gånger med kameran på olika 

ställen. Bilderna jämfördes sedan genom att mäta kanterna på tärningarna och på 

kuberna. 

 

Figur 5. Jämförelse mellan tärningar (t.v.) och kuber (t.h.). Bilderna ser olika ut eftersom 

tärningarna syns tydligast med kamerablixt, och kuberna syns bäst utan. 

3.3 Uppställning 

För att avgöra hur stereo förhåller sig till ett dynamiskt perspektiv skulle testpersoner 

utföra uppgifter under fyra olika förhållanden: statiskt perspektiv i mono (SM), statiskt 

perspektiv i stereo (SS), dynamiskt perspektiv i mono (DM) och dynamiskt perspektiv 
i stereo (DS). I undersökningen som gjordes av Arthur et. al. [1] användes även ett 
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femte läge: dynamiskt perspektiv i stereo med det ena ögat stängt. Eftersom det 

förhållandet sällan eller aldrig brukas i verkliga applikationer testades inte detta. 

Varje testperson fick 48 uppgifter att lösa. Dessa konstruerades innan 
experimentet började, och kördes sedan i samma sekvens för alla testpersoner. 

Uppgifterna delades upp i fyra block, där de 12 första hamnade i block 1, nästa 12 

hamnade i block 2, osv. De fyra blocken visades med olika förhållanden i ordningen 

SM → SS → DM → DS. För att, i den statistiska analysen av resultatet, kunna 
motverka att inlärning skulle påverka utfallet, delades testpersonerna in i fyra grupper. 

För varje grupp roterades förhållandeordningen ett steg. Grupp 2 började alltså med 

SS på block 1 och avslutade med SM på block 4. Rotationen och gruppindelningen 
säkerställer också att resultatet inte påverkas av att somliga block har lättare uppgifter 

än andra. 

Uppgifterna var utformade på flöjande vis: På bordet ställdes 20 virtuella staplar i 
fem olika höjder ut, fyra staplar i varje höjd. Bland dessa skulle testpersonerna plocka 

ut de två staplar av den mittersta höjden som stod närmast varandra. 

 

Figur 6. Bordet uppifrån. På bilden är staplar nr. 3, 6, 12 och 15 av den mittersta 

höjden. Rätt svar är alltså 12 och 15, eftersom de är närmast varandra. 

Staplarnas placering på bordet slumpades ut. Restriktioner på utplaceringen var att 

avståndet mellan varje stolpe var minst 5 centimeter, så att de inte skulle krocka med 
varandra, och att de skulle stå minst 18 centimeter från bordskanten, så att inte toppen 

skulle försvinna ur bild. Staplarna numrerades och den tillhörande siffran skrevs ut vid 

foten av varje stolpe. Numreringen slumpades ut vid varje uppgift, så att det inte 
skulle gå att lära sig vilka siffror som var rätt. 

Testpersonerna skulle, som sagt, identifiera den mittersta av de fem höjderna. För 

att användarna inte skulle börja leta efter rätt höjd direkt, utan istället hela tiden 
jämföra med de andra höjderna, varierades målhöjden något mellan varje uppgift. 

Målhöjden växlades mellan tre möjliga värden, och de övriga höjderna beräknades 

från en fast procent av dessa. Alla höjdvarianter fördelades jämnt mellan 

uppgiftsblocken. Likt uppställningen av staplarna fastställdes höjdvariationen innan 
experimentet började, och skilde sig alltså inte från individ till individ. 

Innan experimentet satte igång gjordes ett förtest med två personer. Då var 

skillnaden mellan staplarna bara 10 %. Förtestet visade att testet var för svårt, då 
testpersonerna endast fick rätt på sammanlagt 19 av de totalt 96 (2 x 48) uppgifterna. 

Därför ökades skillnaden till 25 %. Ett andra förtest visade att detta gav mycket bättre 

resultat.  
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Figur 7. Bordet från sidan. Målhöjden X varierades mellan 2,8, 3,2 och 3,6 centimeter. 

Således varierades även den minsta höjden från 1,4 till 1,8 centimeter, och den högsta från 4,2 

till 5,4 centimeter. Staplarnas bredd och djup var alltid 1,6 centimeter. 

 

 

Figur 8. Den övre bilden visar hur en uppställning av staplar ser ut för en användare av 

systemet. Den nedre bilden visar hur samma uppställning ter sig för en åskådare. 

 X 

 +50% 

 -50% 
 -25% 

 +25% 



             

 

  9 

   

   

 

 

3.4 Genomförande 

16 personer deltog i experimentet. Av dessa var 3 kvinnor. Samtliga medverkande var 

studenter på Högskolan i Gävle, som ställde upp i utbyte mot en tablettask. 
Testpersonerna togs in en och en i labbsalen, där de fick läsa ett papper med 

instruktioner som förklarade uppgiften. När de hade läst klart fick deltagarna ställa 

frågor, och de gavs ytterligare anvisningar tills de var nöjda. Försökspersonerna fick 
sedan göra ett förtest med fyra uppgifter, en i varje förhållande, med början i statisk 

mono. Under förtestet uppmanades personerna att röra sig runt bordet för att uppleva 

det dynamiska perspektivet. Om det var uppenbart att svaret som gavs var felaktigt 
erbjöds ytterligare hjälp och instruktioner. Förstestet upprepades tills deltagarna hade 

fått åtminstone två rätt. 

Försökspersonerna uppmanades att lösa uppgifterna så snabbt som möjligt, utan 

att det skulle påverka resultatet. Under testet föregicks varje uppgift av en grå bild 
som räknade ner i tre sekunder så att deltagarna hann bereda sig på nästa uppställning. 

När de kommit fram till ett svar skulle de säga siffrorna högt. När den första siffran 

var uttalad stoppades tidmätningen. De fick då ingen extra betänketid, och de fick inte 
ändra sig. Testpersonerna fick alltid röra sig runt bordet hur mycket de ville. 

Då förhållandet var ett statiskt perspektiv, gavs en vy från en position rakt 

framför bordet, 50cm ovanför bordsskivan. I vissa fall kunde då en stapels siffra 
täckas av en annan stapel. Då uppmanades deltagarna att peka på stapeln. I andra fall 

kunde själva stapeln skymmas av en annan stapel, så att det var mycket svårt att 

bedöma dess höjd. Då fick testpersonen helt enkelt gissa hur den såg ut – detta är trots 

allt ett hinder som användare av statiskt perspektiv stöter på i verkligheten. 

4 Resultat 

Hur väl testpersonerna lyckades pricka in rätt svar framgår av Figur 9. Det förhållande 

där flest rätt svar angavs var statiskt perspektiv i stereo, med ett medelvärde på 70 % 

rätta lösningar. Det svåraste förhållandet var statiskt perspektiv i mono, där endast 36 
% av svaren var rätta. Enligt t-test fanns, med konfidensgraden 95 %, signifikanta 

skillnader mellan alla lägen utom förhållandena SM och DM, och mellan SS och DS. 

Det märktes tydligt att vissa personer var bättre på att hitta de rätta lösningarna 
än andra. Resultaten sträckte sig från endast 4 %, upp till 79 % rätta svar. Uppgifterna 

skilde sig även de stort i svårighetsgrad. Den lättaste uppgiften löstes av 15 av de 16 

testpersonerna, medan den svåraste inte löstes korrekt av någon. Det totala resultatet 

för alla 48 uppgifter över alla 16 personer var 54 %. Tabell 1 visar hur resultatet 
fördelat sig mellan block och grupper. 

 

Figur 9. Andel korrekta svar givna. 
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Tabell 1. Resultat 

 

4.1 Tid 

Figur 10 redovisar hur lång tid det tog att hitta en lösning på uppgifterna. 

Uppställningar i läget Statisk Stereo gick snabbast att lösa, med ett snitt på 19,7 

sekunder per uppgift. Längst tid tog det för uppgifter i Dynamisk Mono, där snittet låg 
på 34,4 sekunder. T-test visar med konfidensgraden 95 %, att signifikanta skillnader, 

likt för resultaten, finns mellan alla förhållanden utom SM och DM, samt mellan SS 

och DS. 
 

 

Figur 10. Tid spenderad med varje uppgift. 

  

Block 1 

 

 

Block 2 

 

Block 3 

 

Block 4 

 

Totalt 

 

 

Grupp 1 
SM 

31 % 

 

SS 

60 % 

 

DM 

46 % 

 

DS 

75 % 

 

 

53 % 

 

 

Grupp 2 
SS 

77 % 

 

DM 

54 % 

 

DS 

67 % 

 

SM 

50 % 

 

 

62 % 

 

 

Grupp 3 
DM 

46 % 

 

DS 

65 % 

 

SM 

31 % 

 

SS 

79 % 

 

 

55 % 

 

 

Grupp 4 
DS 

48 % 

 

SM 

31 % 

 

SS 

63 % 

 

DM 

42 % 

 

 

46 % 

 

 

Totalt 

 

51 % 

 

 

53 % 

 

 

52 % 

 

 

61 % 

 

 

54 % 
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Även här finns stora skillnader mellan personer och mellan uppgifter. Den snabbaste 

testpersonen löste i snitt sina uppgifter på 15,8 sekunder medan den långsammaste tog 

45,1 sekunder på sig. Medeltiden på uppgifterna låg mellan 13,4 och 39,2 sekunder. 
Medeltiden över alla uppgifter och personer var 26,6 sekunder per bild. 

4.2 Avstånd 

Totalt över alla tester gavs 352 fel svar. Av dessa berodde 78 % på att minst en av de 
två valda staplarna inte var av rätt höjd. I de resterande felen, 22 %, var båda staplarna 

av rätt höjd, men testpersonen hade inte valt de två som stod närmast varandra. Figur 

11 visar hur uppgifternas träffprocent beror på hur nära de rätta staplarna står. 

 

Figur 11. Varje punkt representerar en uppgift. X-axeln visar avståndet mellan de två 

rätta staplarna. Placeringen i y-led visar hur många testpersoner som hade rätt på uppgiften. 

4.3 Uteslutna resultat 

Förutom de 16 personer vars resultat redovisats här, deltog ytterligare fem personer i 
experimentet. Av dessa uteslöts fyra för att de missuppfattat uppgiften. Den vanligaste 

missuppfattningen var att det skulle finnas fyra olika ”mittenhöjder”, och att det gällde 

att hitta de staplar som var närmast varandra i höjdled istället för i sid- och djupled. En 
av personerna trodde att han skulle identifiera de staplar som var av näst högst höjd, 

snarare än mittenhöjden. 

Den femte fick ett normalt resultat på första blocket, men nollade på de andra tre. 
Under testet var det uppenbart att personen blev alltmer otålig ju längre tiden gick. 

Mot slutet löstes uppgifterna i en mycket rask takt, utan närmare inspektion av 

staplarna. Personen uteslöts, då det bedömdes att han slutade engagera sig halvvägs 
genom testet, vilket resulterade i ett snedvridet resultat. 

5 Diskussion 

Resultaten som redovisats är mycket intressanta i det att de går stick i stäv med 

tidigare rapporter. Samtliga undersökningar som tas upp i avsnittet ”Tidigare 

forskning” menar att ett dynamiskt perspektiv är viktigare än stereo för att lyckas lösa 
uppgifter i 3D. Trots detta visar det genomförda experimentet på motsatsen. 
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Skillnaden mellan resultaten för stereo och dynamiskt perspektiv är heller inte halvdan 

och svårtolkad – stereo ger ett markant bättre facit, samtidigt som uppgifterna gick 

mycket snabbare att lösa. Den genomsnittliga tid det tog att lösa en uppgift i bara 
stereo är nästan hälften av den tid det tog med bara head tracking. 

I fish tank VR med en vanlig datorskärm är rörelsefriheten mycket mer 

begränsad än runt ett bord, därför borde detta experiment ge ett ännu större övertag för 
dynamiskt perspektiv över stereo än i Arthur et. al.s undersökning. Så är dock inte 

fallet, vilket är märkligt. 

Ett annat uppseendeväckande utfall är att experimentets resultat tyder på att både 

stereo och head tracking enskilt förbättrar uppfattningen av 3D-rymden, men när de 
kombineras blir resultaten och tiderna något sämre än med bara stereo för sig. Det ska 

påpekas att skillnaden mellan endast stereo och stereo + dynamiskt perspektiv är 

väldigt liten och inte statistiskt signifikant, men det är ändå ett oväntat utfall. En 
möjlig förklaring är att resultaten har nått ett tak. Förutom den person som hade rätt på 

79 % av uppgifterna låg alla de bästa resultaten runt 70 %. Det är därför inte omöjligt 

att 70 % är ett tak som få personer kommer att överträffa, oavsett hur många som 

ställer upp på testet. Detta skulle i så fall klargöra varför en kombination av teknikerna 
inte är bättre än stereo för sig: stereo fick 70 %, och det kan helt enkelt vara mycket 

svårt att få ett bättre resultat, oavsett förhållanden. 

5.1 Tid 

Datat som presenteras i Figur 9 och 10 tyder på en stark relation mellan träffprocent 

och tidsåtgång – ju snabbare svar, desto bättre resultat. Detta är inte överraskande. Om 
en lösning på en uppgift är uppenbar kommer många personer hitta det rätta svaret, 

och det bör inte ta lång tid att utesluta andra möjligheter. Omvänt, då en lösning är 

svår att hitta, kommer många att välja fel, och osäkerheten gör att de begrundar och 
försöker bekräfta sitt beslut en längre stund. 

5.2 Avstånd 

Som man kan se av Figur 11 finns ett negativt samband mellan andelen korrekta svar 
och avståndet mellan de rätta staplarna. Även detta är föga förvånande. När det är 

långt mellan stolparna är det svårare att avgöra om de är av samma höjd, och det finns 

fler stapelpar med kortare avstånd som kan distrahera. Determinationskoefficienten, r
2
, 

visar dock att endast en tredjedel av uppgifterna kan knytas till den nedåtgående 

trendlinjen, så sambandet är ändå inte helt uppenbart. 

5.3 Användning 

När experimentet designades var det med en möjlig användning inom GIS i åtanke. 

Bakgrunden skulle kunna vara en karta, och staplarna skulle kunna presentera statistik 
från de geografiska områden som visades. Denna vision förkastades dock redan efter 

förtestet. Där var skillnaden mellan staplarna 10 %, vilket inte alls låter som någon 

ovanlig skillnad mellan t.ex. kommuners befolkningsmängd. Under det mest 
gynnsamma betraktningsförhållandet var resultatet ändå bara 25 %. Med detta dåliga 

facit är det nog bäst att hålla fast vid vanliga 2D-staplar och tabellvärden så länge. 

5.4 Felkällor 

På grund av att alla undersökningar som gjordes före den här unisont pekar på ett helt 

motsatt utfall bör testvärdena granskas och kritiseras extra noga. Under inspektionen 

har ett flertal möjliga felkällor uppenbarat sig. 
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5.4.1 Inkorrekt projektion 

Vissa personer klagade under testets gång på att staplarna i ett dynamiskt perspektiv 

inte uppförde sig som de skulle, eller att de verkade gummiaktiga. Detta är tecken på 
att projektionen på bordsskivan på något vis blivit felaktig. Troligtvis beror detta på 

förskjutningen som gjorts av dioden som följts av trackingsystemet. 

I avsnittet ”Utrustning” beskrivs att dioden inte var placerad mitt emellan 
ögonen, utan satt några centimeter ovanför dem. Skillnaden korrigerades sedan under 

körningen. Denna lösning är inte perfekt. Testpersonernas huvud lutade inte alltid så 

mycket som antogs av korrigeringen, de tittade inte alltid på mitten av bilden, och om 

huvudet lutades åt sidan gavs en skev bild av 3D-världen. Felet som uppstod blev 
dock närmast obefintligt på ett avstånd av en meter från bordet. Vid en nära inspektion 

av staplarna, i höjd med bordsskivan, kan felet däremot ha visat sig tydligt, och kan 

avsevärt ha försvårat bedömningen av staplarnas höjder. 

5.4.2 Störningar 

Trots att dioden placerats i en upphöjd position kunde det ändå hända att 

trackingsystemet tappade bort den. Då följde inte bilden med betraktarens rörelser, 
vilket direkt bröt 3D-illusionen. När dioden var borttappad kunde systemet i värsta fall 

få för sig att lampan befann sig på något helt annat ställe i rummet, vilket resulterade i 

en absurt förvriden bild på bordet, som inte blev återställd förrän dioden hittades igen. 
Förvanskningen av bilden gjorde att testare efter varje avbrott behövde ett par extra 

sekunder att åter orientera sig bland staplarna. 

För att stereoglasögonen inte skulle få bilden att flimra måste de hela tiden vara 
synkade med datorn. Synkningen sker med hjälp av en infraröd ”takthållare” som 

fångas upp av en sensor i glasögonen. Eftersom takthållaren skickar ut samma ljus 

som trackingsystemet letar efter hände det att den förväxlades med dioden, vilket 

givetvis gav en stark förvrängning av bilden. Detta skedde inte helt sällan, och kan 
vara en anledning till att uppgifter i dynamisk mono och stereo i genomsnitt tog lite 

längre tid att lösa än sina statiska motsvarigheter. 

5.4.3 Blockindelning 

 

Figur 12. Svårighetsfördelning inom och mellan block. Varje stolpe representerar en 

uppgift, vilka har sorterats inom blocken i fallande svårighet. De tre-fyra enklaste uppgifterna 

i varje block saknar staplar eftersom de inte har några distraktorer. 
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De 48 uppgifterna delades, som tidigare nämnt, upp i 4 block med 12 uppgifter i varje 

block. Det finns här en risk att blockindelningen kan ha påverkat resultatet, ifall något 
block har haft lättare uppgifter än andra. Ett försök att kvantifiera en uppgifts 

svårighet har gjorts, så att en sådan påverkan kan undersökas. 

Uppgiften antas vara svårare om ett stort antal staplar – distraktorer – befinner 
sig mellan eller nära runtom de två stolpar som utger det rätta svaret. Därför definieras 

en uppgifts svårighetsgrad som antalet distraktorer per dm
2
, inom en viss area runt 

stolparna. Arean är en cirkel med mittpunken mitt emellan de rätta staplarna, och 

radien är lika med staplarnas avstånd från varandra. Figur 12 illustrerar hur 
svårighetsgraden fördelats. 

Förutom en pik i block 3 har alla block en liknande svårighetskurva. Undantaget 

är block 1, som konsekvent håller sig under de övriga blocken. Enligt hypotesen att 
närbelägna distraktorer ökar en uppgifts svårighet borde därför block 1 vara lättare än 

de andra blocken, och följaktligen borde testpersonerna också ha presterat bättre i 

detta block. Som Figur 13 och 14 visar finns dock inte något tydligt sådant samband. 
Tabell 1 visar till och med att block 1 har en aning sämre resultat än övriga block.  

Detta kan mycket väl bero på inlärning – när testpersonerna kommer till block 2 

har de blivit vana med upplägget och har börjat skapa sig strategier om hur de ska lösa 

uppgifterna. Inlärningen kan också förklara varför resultaten fortsätter att hålla sig på 
samma nivå i block 3, där svårighetsgraden ökar ytterligare ett snäpp. Vidare förklaras 

varför resultaten plötsligt förbättras stort i block 4, då svårigheten endast minskas en 

aning. 
Svårigheten på blocken verkar hur som helst inte ha påverkat resultaten alltför 

mycket. Blockindelningen bör därför inte ha bidragit till något större fel, men det kan 

ändå inte uteslutas. 

 

 

Figur 13 och 14. Jämförelse av resultat mellan block 1 och övriga block. 
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5.4.4 Dåligt utnyttjande av dynamiskt perspektiv 

Under testen var det många personer som stod väldigt stilla när de hade ett dynamiskt 

perspektiv, trots att de under förtestet uppmanats att röra på sig för att utnyttja 
potentialen hos de rörliga bilderna. En möjlig anledning till detta kan vara att 

testpersonerna först hade löst ett block med statiskt perspektiv, och därför hade vant 

sig med en sådan betraktningsvinkel. En annan möjlig faktor är att det upplevdes som 
att staplarna inte betedde sig som väntat när personen flyttade på sig, vilket har 

förklarats tidigare. 

5.4.5 Dålig realism 

Krüger et. al. [11] hävdar att för att få en trovärdig 3D-upplevelse måste den virtuella 

miljön ha en hög upplösning, minst 1280 x 1024 pixlar, och kunna rendera komplexa 

objekt med detaljerade texturer och effekter, såsom reflektioner av omgivningen. 
Miljön som användes i det här experimentet hade en låg upplösning på endast 800 x 

600 pixlar. 3D-världen innehöll heller inte några komplexa objekt, bara simpla, 

fyrkantiga klossar med en enkel gul textur med markerade kanter. Saknades gjordes 
också reflektioner, belysning, skuggor och andra effekter. Allt detta kan ha bidragit till 

att minska illusionen av 3D, och har alltså kunnat påverka resultatet. 

5.5 Avvikande resultat 

Bland de redovisade resultaten finns enstaka data som avviker från mängden. Dessa 

diskuteras här. 

5.5.1 Testperson 6 

En av de 16 testpersoner som deltog lyckades bara pricka in 2 rätt på alla 48 uppgifter. 

Den näst sämsta fick 13 rätt. När han konfronterades med sin låga träffprocent 

berättade han att han först identifierade de längsta staplarna, och letade sedan efter 
staplar som var hälften så höga. Eftersom den högsta höjden endast var 150 % av 

mittenhöjden hittade denna strategi konstant staplar av för låg höjd. Personen uteslöts 

ändå inte eftersom han visste vad uppgiften gick ut på, han gjorde sitt bästa under hela 
testet och resultatet påverkade inte något speciellt förhållande eller block. 

Tidsåtgången bör heller inte ha påverkats. 

5.5.2 Uppgift 46 

Likt person 6, uppvisade uppgift 46 mycket dåliga resultat – ingen av de 16 

försökspersonerna svarade rätt på denna uppställning. 

Att ingen lyckades pricka in rätt svar är inte så konstigt. Den här uppgiften är 
extremt svår. Staplarna 1, 5, 10 och 13 är de stolpar som är av mittenhöjden. Även om 

man har lyckats plocka ut de fyra mittenstaplarna är det mycket svårt att se vilka två 

som står närmast. Som Figur 15 visar står staplarna långt från varandra, samtidigt som 
avstånden mellan dem är väldigt lika. En närmare inspektion av de närmaste 

avstånden presenteras i Tabell 2.  

Tabell 2. Stapelavstånd.  

Staplar Avstånd (cm) 

1 och 5 17,70 

1 och 10 18,00 

5 och 13 17,53 
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Figur 15. Uppgift 46 med statiskt perspektiv. Det rätta svaret, 5 och 13, är markerat. 

Som Tabell 2 visar finns tre svar inom fem millimeter. Skillnaden mellan det kortaste 
och det näst kortaste avståndet är endast 1,7 millimeter – en hundradel av den totala 

sträckan. Det vanligaste svaret som gavs på uppgiften var 1 och 5, vilket visar att 

testpersonerna ändå var rätt duktiga. 

6 Slutsats 

Undersökningen har givit mycket spännande resultat som, om de är sanna, går tvärt 
emot all tidigare forskning på området. Tyvärr kan inga konkreta slutsatser dras, 

eftersom experimentet kan ha påverkas av alltför många felkällor. Det skulle därför 

vara mycket intressant att se om ytterligare experiment, som är mer rigoröst 
uppbyggda, kan bekräfta eller dementera utfallet av den här studien. Om utfallet kan 

upprepas av ett sådant experiment öppnar sig en mängd nya frågor och 

forskningsmöjligheter. En given fråga är att i så fall ta reda på vad denna 
helomvändning kan bero på. 

Kanske bör man gå tillbaka till tidigare experiment och upprepa dem i en modern 

miljö. Arthur et. al. [1] skriver att de flesta testpersonerna i deras undersökning 
föredrog ett dynamiskt perspektiv utan stereo framför en kombination av de två. De 

tror att orsaken till det är att monitorns långsamma ljusbortfall inte hinner med den 

höga bilduppdateringsfrekvens som behövs för stereoskopi. Detta borde inte vara 
något problem med dagens snabba LCD-skärmar. En förnyad version av samma 

experiment skulle alltså kunna ge stereo ett långt mer fördelaktigt resultat. 
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